REFERAT FRA MØTE I GJØFJELL OG NESODDEN
MENIGHETSRÅD
Tid: Tirsdag 13. mai 2014, kl. 19.30 - 21.45
Sted: Nesodden menighetshus
Til stede: Finn Østmo (leder), Tone Killingmo, Ingelil Mitshell, Lars Erik Granum,
Evy Ruud, Anne Marit Tronvik (sokneprest), Anne Grethe Gullerud.
Fraværende: Gjertrud Blaasvær
Møteleder: Finn
Referent: Evy
Åpning: Evy med tanker om våren og en vårbønn, avsluttet med allsang
Neste menighetsrådsmøte: Tirsdag 10. juni i Gjøfjell menighetshus kl. 19.30
OBS: Felles menighetsrådsmøte med Skoklefall m.råd tirsdag 27. mai hos Evy,
Perleveien 69.
61/14 Godkjenning av innkalling og saksliste
62/14 Godkjenning av siste referat
63/14 Postliste
Prostigudstjeneste 2. pinsedag på Oscarsborg
64/14 Orienteringssaker
a. Rundt bordet - siden sist
b. Fra siste fellesrådsmøte 28/4, spesielt befaring på mulig kirketomt bak
Skoklefall kirke.
c. Kjøkkenstatus Nesodden m.hus, oppvaskseksjonen er på plass !
d. Forskjønnelse foran Nesodden kirkes, Evy og Ingelil har plantet blomster.
e) Trosopplæringsmidler Søndre Follo prosti. Fellesrådet gir uttalelsen.
f) Kirkevergen har møte med m.rådslederne 21/5 om barne- og
ungdomsarbeiderstillingen
g) Møte i Trosopplæringsutvalget 14/5
h) Grønn kontakt i Søndre Follo prosti kartlegger grønn virksomhet i
menighetene

65/14 Evaluering av årsmøtet/medarbeiderfesten 30. april
Hovedinntrykket var positivt. Tidspunktet var uheldig, kvelden før 1. mai. Skal vi
kalle det "årsfest", eller "menighetsfest" neste gang. "Medarbeiderfest" kan virke
ekskluderende.
En vurdering fra m.forvalter Jan i mail 6/5, ble lest opp. Det var ernighet om at det
prinsippielt bør være en annen møteleder enn m.rådslederen. Om årsmøtet skal tas
etter en gudstjeneste, vurderes før neste gang.

66/14 Fellesrådets og menighetsrådenes økonomi
Kirkevergen ber menighetsrådene drøfte og uttale seg om menighetsrådene heretter
bør betale strøm, kommunale avgifter og forsikring for menighetshusene. Dette er
utgifter som fellesrådet hittil har betalt. Det beløper seg i dag til ca. 55.000 kr/år for
Gjøfjell og ca. 120.000 for Nesodden menighet.
Begrunnelsen er at det ikke synes å være i samsvar med kirkelovens § 14 at
fellesrådet skal betale dette.
Til gjengjeld vurderer kirkevergen bl.a. om fellesrådet skal betale barne- og
ungdomsarbeider, ca. 50.000 pr. for hver av de to menighetene. Det er andel av
lønnen som våre to menigheter skal betale i dag.
Saken ble drøftet på forrige m.rådsmøte der kirkevergen orienterte og svarte på
spørsmål.
Se sak fra kirkevergen og kommentar fra m.rådsleder, sendt ut i mail før forrige
møte.
Saken ble drøftet. (Se også eventueltsak 74/14 d om ansvaret for Nesodden
menighetshus)
Vedtak:
Saken drøftes på felles m.rådsmøte med Skoklefall m.råd 27. mai før vårt
menighetsråd avgir uttalelse.
67/14 Ett eller to menighetsråd ved neste valg ?
Bør prøveordningen med felles menighetsråd for Nesodden og Gjøfjell menigheter
opprettholdes ved neste m.rådsvalg høsten 2015, eller bør det være ett
menighetsråd for hver menighet ?
En redegjørelse fra menighetsrådets strategiutvalg ble ettersendt 9/5.
Det ble også referert til uttalelse fra m.forvalter Jan i mail 9/5.
Saken ble drøftet.
Vedtak:
Videre saksgang følger pkt. F i overnevnte redegjørelse:
- Saken presenteres for felles m.rådsmøte med Skoklefall m.het 27. mai
- Den legges frem i Fellesrådet til orientering og eventelle kommentarer i møte 28.
mai
- Den realitetsbehandles, med vedtak, i vårt m.rådsmøte 10. juni
- Hvis vedtak om 2 menighetsråd, fremmes saken formelt videre (gjennom
prosten ?)

68/14 Budsjettjustering
Ref. vedtak i sak 54/14 i forrige møte: "Jan ser på mulige justeringer av budsjett for
Nesodden til neste møte på bakgrunn av ajourførte regnskapstall."
Jan leverte forslag til budsjettjustering 12/5
Vedtak:
Regnskap for menighetshuset foreligger fremdeles ikke fra regnskapsfører. Dette er
en viktig del av menighetens økonomi. Saken utsettes til dette foreligger."
69/14 Fra korkonto til fond Gjøfjell.
Gjøfjell har en konto "Bank Kor" på vel 10.000 kr for bruk til musikkinstrumenter
mm. Revisor foreslår i mail 17/3 at menighetsrådet vedtar at det opprettes et fond
for dette, med beløp likt beløp på bankkonto.
Vedtak:
Det opprettes et fond for Gjøfjells konto "Bank Kor" , med beløp likt beløpet på
bankkonto.
70/14 Øremerking av offer til eget formål
Se sak 56/14 i forrige møte.
Vedtak:
Øremerking av offer til eget formål gjøres bare etter avklaring med menighetsrådet.
71/14 Husregler ved utleie
Ved utleie av Nesodden menighetshus nylig hadde leietager tatt ned en rekke bilder
fra veggene, bl.a. et meget tungt (og hadde heller ikke satt dem på plass etter seg).
Vedtak:
Leietakere har ikke rett til å ta ned bilder fra veggene i menighetshusene.
72/14 Varmerør under sittebenkene i begge kirkene våre
Varmerørene kan ha meget høy temperatur og har ført til skader. Kirkevergen ta
gjerne imot en begrunnet henvendelse til fellesrådet fra m.rådet om dette.
Vedtak:
Varmerør under sittebenkene i begge kirkene våre kan ha meget høy temperatur og
har ført til skader på bl.a. klær og fotøy samt brannskader på barn. Menighetsrådet
ber kirkevergen vurdere saken.
73/14 Oppdatering av årshjulet
Ble oversett.

74/14 Eventuelt
a) Sted og opplegg for felles menighetsrådsmøte som er berammet hos Evy 27.
mai.
Mail av 8/5 fra m.forvalter Jan, med forslag til å flytte møtet til sokneprestboligen
med nattverd i kirken etterpå, ble lest opp og drøftet.
Det ble vist til saksgangen:
- Finn mailet 6/3 til Turid (leder av Skoklefall m.råd): "På vårt m.rådsmøte i går
sluttet vi oss til forslaget om et fellesmøte med dere 27/5. Vårt medlem, Evy Ruud,
Perleveien 69, tilbød at vi kunne ha møtet hos henne med kaker og kaffe .... Vi har
hatt møter der før og det kan anbefales. Tror det kan bli hyggelig og effektivt."
- Turid svarte 21/3 til Finn: "Det passer fint for oss 27. mai. Kan du melde tilbake
til Evy at vi setter stor pris på å få komme til henne."
Vedtak:
" Menighetsrådet er fortsatt av den mening at det kan legges til rette for et godt
formelt møte hos Evy.
Det anbefales at neste felles menighetsrådsmøte legges til prestegården med
nattverd i kirken etterpå."
b) Oppfølging av "Forskjønnelse foran Nesodden kirke"
Ingelill tok opp aktuelle saker:
- Grusing av plassen nærmest kirken. Behovet er sterkt nå.
- Nye askebegere foran kirkedøren bør være pene og ha rist øverst
- Rutiner for stell og vanning av nye blomster, kan kirkegårdsarbeideren ta dette ?
Dette tas opp med kirkevergen.
c) Rutiner for kirkekaffe
Ingelill pekte på at det er behov for rutiner opplegget av kirkekaffen etter
gudstjenestene i Nesodden kirke.
Ansvar for kirkekaffen kombineres ofte med å være kirkevert, men M.rådet må
oppnevne en som har ansvar for innkjøp, skaffe folk og sørge for tydelig
oppgavebeskrivelse.
d) Nesodden menighetshus
De synes å være behov for avklaringer av noen ansvarsforhold generelt når det
gjelder drift, vedlikehold og fornyelser i tilknytning til Nesodden menighetshus.
Vedtak:
Anne Grethe sammenkaller m.rådsrepresentantene for Nesodden, det nåværende
husstyret og soknepresten til et møte på menighetshuset onsdag 4/6 kl. 18.

